
FN’S VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

Fra verdensmål 
til forretningsmål 
– vi sætter jeres virksomhed i et verdensmålsperspektiv

Er jeres virksomhed klar til både naturens og  
omverdenens stigende krav til bæredyg tighed?

Vær på forkant. Andre vil sige, det er strengt nødvendigt – at I kan 
tilbyde jeres kunder mere bæredygtige produkter og ydelser. Vig-
tigst af alt er, at jeres nuværende produkter/kerneydelser og forret-
ningsmodel er klar til de forandringer, der kræves, når omverdenen 
i stigende grad vil efterspørge leverandører og samarbejdspartne-
re, der har fokus på den bæredygtige udvikling.

Workshopforløb med konkret udbytte
På de tre workshopmøder bliver I klædt på til, hvordan I kan arbej-
de med verdensmålene i jeres virksomhed. Vi tager udgangspunkt 
i de mange spændende værktøjer og begrebsrammer, der er til 
rådighed. Vi arbejder med, hvordan I for eksempel kan bruge den 
cirkulære økonomitanke, hvilke greb, der skal til for at mindske 
CO2-udslippet, og hvordan I aktivt kan anvende miljømærkede pro-
dukter i jeres virksomhed og hverdag.  

I medbringer blot en computer, er klar til sparring og til at smøge 
ærmerne op. Så sørger vi for, at I får inspiration og sikrer, at I får 
udarbejdet en handlingsplan. Møderne veksler mellem oplæg, små 
øvelser og dialog.

I får bl.a. følgende inspirationsoplæg:
•   Fra verdensmål til forretningsmål – en historie om miljø og bæ-

redygtig udvikling
  Vi sætter historien og begreberne på plads i et forretningsmæs-

sigt perspektiv
•  Verdensmål i et markedsføringsperspektiv – hvad må og kan vi 

sige?

Udbyttet af workshopforløbet er:
•  I bliver fortrolige med verdensmålene og deres indhold og får 

overblik over jeres virksomheds eksisterende aktiviteter i et 
verdensmålsperspektiv

•  I får skabt et afsæt for forretningsudvikling og et troværdigt 
fundament for kommunikationen af eksisterende indsatser

•  I går hjem med en handlingsplan, der viser de næste skridt

Workshopforløbet henvender sig både til virksomheder, hvor det er 
nyt at skulle arbejde med verdensmål samt virksomheder, der er i 
gang og gerne vil have sparring samt sat deres indsats (yderligere) 
i struktur.

Læs mere om tid, sted & pris på side 2.

Det er Jette Ebbekær Thomsen fra groconsult, der holder workshopforløbene. Jette 
har mere end 20 års erfaring i arbejdet med miljø, klima og verdensmål (SDGerne) 
– og driver på 11. år groconsult, som er opkaldt efter Gro Harlem Brundtland, der i 
1987 fik sat bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden. 

Læs mere om groconsult og Jette på www.groconsult.dk  
– groconsult omsætter bæredygtige tanker til handling



Workshopforløbet følges op med 2 x ½ times individuel online/ 
telefonisk sparring indenfor den første måned efter forløbets 
afslutning.

Pris: 
2.995 kr. ex. moms 

Og der er mulighed for at tage en kollega med for:
995 kr. ex. moms 

Møderne holdes i groconsults skønne lokaler på:
Skjulhøj Allé 32C, 2720 Vanløse

Der vil være minimum fire og maksimum otte virksomheder repræ-
senteret på hvert forløb. Vi sørger for en let forplejning på møderne.

Tag toget til Vanløse eller Jyllingevej stationer, som begge ligger 
indenfor gåafstand – og flere busser holder inden for 300 m fx 9A 
og 26. Der er også gode og gratis parkeringsmuligheder i området.

Tid, sted & pris – workshopforløb i 2021
Formiddagsforløb – kl. 8-10.30

Forløb 1:   
• Onsdag den 22. september 
• Onsdag den 29. september
• Onsdag den 6. oktober

Forløb 2:
• Tirsdag den 26. oktober
• Tirsdag den 2. november
• Tirsdag den 9. november

Eftermiddagsforløb – kl. 15.30-18

Forløb 3:
• Tirsdag den 21. september
• Tirsdag den 28. september
• Tirsdag den 5. oktober

Forløb 4:
• Onsdag den 27. oktober
• Onsdag den 3. november 
• Onsdag den 10. november

GRO-NETVÆRK
Bliv en del af et stærkt og visionært fællesskab! Bliv medlem af 
GRO-NETVÆRK.

Virksomheder, der har deltaget i groconsults workshopforløb, 
har mulighed for at blive en del af GRO-NETVÆRK, hvor der bl.a. 
udbydes fire årlige netværksmøder, løbende sendes nyheds-
breve mm. 

Netværksmøderne vil være jævnt fordelt over året og omhandle 
aktuelle emner indenfor miljø, klima og verdensmål. Vi opbyg-
ger et fællesskab, der kan styrke den samlede indsats for en 
bæredygtig omstilling.

Pris: 1.995 kr. ex. moms/år


